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00:00:02:12 - 00:02:55:06 
 תססובמ וז המרופטלפ  .ןפדפדל ץוחמ טפירקס הווא'גב דוק ץירהל ונל תרשפאמש המרופטלפ השעמל איה סא.'יג.דונ המרופטלפה

8 רשפא .סא.'ג.דונ לש רתאב .  םשב עודישו םורכ ןפדפדה ךותב אצמנש טפירקס הווא'גב דוק תצרהל עונמה לע יו טפירקס הווא'ג
 תביבס ןיב רבחל ןתינ הנקתהה ךילהת תא םתמייסש רחאל .םכלש הלעפה תכרעמל   המיאתמה הסרגה תא הדרוהל אוצמל
 חותיפ תוביבסב .םרוטס בוו חותיפה תביבסב ססנרפרפ היצפואל סנכיהל אוה תושעל שיש לכ .סא.'ג.דונ לש הנקתהל חותיפה

תורחא  וסנכיה ,ןוילעה טירפתב ססנרפרפל סנכיהל םוקמב זא תונולח חותיפה תביבסב םישמתשמ םתא םא .תרחא תצק האריי הז
 ןתינ ךכו  ,לייפ לש סא.'ג.דונ לש הרדגהה עוציבל תורשפאה תא אוצמל רשפא  .)ץבוק( לייפ לש טירפתה ךותב גניטס תורשפאל

הבש סא.'ג.דונ לש הנקתהה לש םוקימה תא ןייצל  לש הנקתהה תא התהיז רבכ חותיפה תביבס ילצא  .שומיש תושעל םיצור
 בוו חותיפה תביבסש בוט יוכיס שי םרוטס בוו חותיפה תביבס תא וניקתת ךכ רחא קרו .סא.'ג.דונ תא הליחת וניקתת םא .סא.'ג.דונ

ימה תא ןייצל םג ןבומכ ץלמומ  .התועצמאב לעפתו סא.'ג.דונ לש הנקתהה תא ההזת םרוטס ןפואב ןקתומ רשא .םא.יפ.ןא לש םוק
 שמתשהל םיצור םתא ןהבש תופסונ הנכות תוליבח ןיקתהל ןתינ םא.יפ.נא תועצמאב  .סא.'ג.דונ לש הנקתהה םע דחי יטמוטוא
 .יחכונה ןולחב טקייורפה תא רוציל רחבנ .טק'גיורפ יטפמאב קפתסהל רשפא .שדח טקיורפ רוצינ .סא.'ג.דונב םישמתשמ םתאשכ

וצינ םג לחתאנו ףסונ הנתשמ רוצינ .ותוא לחתאנו הנתשמ רוצינ  .רצק דוק בותכנ .לא מא חט 'ץא ץבוקב ךרוצ ןיא .שדח ץבוק ר 
 שקבנ  .ונרצי רבכש םינתשמה ינש לש םוכסה תא םיבשחמשכ תלבקתמש האצותה תא סינכנ וכותלו ףסונ הנתשמ רוצינ .ותוא
לוסנוקל האצותה תא סיפדהל .   

 
00:02:55:08 - 00:04:19:24 

 טלפהו דוקה תא ץירנ .סיפדהל םיצורש הנתשמה לש ךרעה תא םקמנ הזה סקטה ירחא דיימו טושפ טסקט הספדהל םושרא ינא
 לש לאמש דצב הנטק הציחל תועצמאב הריצע תדוקנ םיפיסומ  .חותיפה תביבס לש רגאבידב שמתשהל םג רשפא .ךסמל ספדוי

מ רבכעה תא םישל םילוכי ונחנא .הרושה .ספספתה המ ןיבהל רשפא וז ךרדב .וכותב שיש ךרעה תא תוארל ידכ הנתשמ לכ לע
 דע ץורל ךישמי דוקה .םויזר רותפכה לע הציחל תועצמאב ולש הצירה ךשמהל םורגל רשפא הרצענ דוקה לש הצירהש רחאל
)תפסונ הריצע תדוקנ ןיא םא( תינכתה ףוסל דע וא האבה הריצעה תדוקנל .  
 


